
 

 
Wesley Interfurth 
Omgevingsmanager Reimert Bouw en Infrastructuur 
T: 085 822 0401 
E: Overmeer@reimert-almere.nl  
 
Aan: Bewoner(s) van dit huis 
 
Onderwerp: Start werkzaamheden Overmeer-Noord 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het is zover! Binnenkort starten wij, Reimert Bouw en Infrastructuur, in opdracht van de gemeente Wijdemeren met 
de werkzaamheden om het groen en de wegen in de wijk Overmeer-Noord opnieuw in te richten. In deze brief leest 
u meer over de werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden 
Wij leggen een nieuw regenwaterriool aan in de wijk en in enkele straten vervangen wij ook het vuilwaterriool. Zodra 
het riool is aangelegd richten wij de wijk opnieuw in. Daarnaast worden ook het park aan de Randweg en het groen 
in de wijk opnieuw ingericht! Wij voeren de werkzaamheden in fases uit en zullen half mei starten in fase 1 bij het 
park aan de Randweg. In april voeren wij al wat voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het aanleggen van de 
tijdelijke inrit en het opbouwen van ons depot. In de bijlage van deze brief ziet u een overzicht van onze planning en 
de verschillende fases. Voordat wij in uw straat beginnen met werken ontvangt u nog een informatiebrief met de 
laatste details.                                                          
 

Afkoppelen hemelwater 
Binnen het project krijgt u de kans om uw hemelwaterafvoer (de afvoer voor relatief schoon regenwater) van het 
vuilwaterriool (het afvalwater uit keuken, toilet en douche) te scheiden. Dit noemen we “afkoppelen”. Het 
afkoppelen van hemelwater is belangrijk voor een duurzame wijk. Wij vertellen u hieronder waarom. 
 
Door het afkoppelen van het hemelwater wordt het hemelwater gescheiden van het vuilwater. Hiermee voorkomen 
we dat het relatief schone regenwater naar de zuiveringsinstallatie gaat. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat 
tijdens hevige regen het vuilwaterrioolstelsel overbelast raakt. Bij hevige regen moet het riool in korte tijd te veel 
water verwerken. Dit kan het riool niet aan, met wateroverlast tot gevolg. 
 
Binnenkort ontvangt u van ons een folder met meer informatie over het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer! 

 
Overlast door de werkzaamheden 
Wij doen ons best om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Toch is dit niet helemaal te 
voorkomen. Houd rekening met:  
Bereikbaarheid woning: Uw woning blijft altijd te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Als de straat is 
opgebroken, leggen we loopplaten neer.  
Parkeergelegenheid: Door onze werkzaamheden is er minder parkeerplek in de wijk beschikbaar. Wij leggen een 
aantal extra tijdelijke parkeerplekken aan bij het park, aan het einde van de Fazantelaan en de Eksterlaan. 
Groot vervoer: Wij leggen een tijdelijke inrit aan vanaf de Randweg. Hierdoor hoeven onze grote vrachtwagens 
minder door de wijk te rijden en voorkomen wij overlast en trillingen. Toch zal er wat meer groot vervoer in de 
omgeving rijden dan u gewend bent.   
Geluidsoverlast: Onze werkzaamheden maken lawaai. Wij proberen de overlast te beperken door pas vanaf 08:00u 
te starten met luidruchtig werk zoals het zagen van bestrating, het verdichten van de ondergrond en het aftrillen van 
het straatwerk met een trilplaat.  
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Trillingen: Uw woning wordt voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundig geïnspecteerd en er wordt door een 
externe partij een plan gemaakt om schade aan woningen door trillingen en een lage grondwaterstand te voorkomen. 
Aan de hand van dit plan zullen wij, met toestemming van de bewoners, op verschillende locaties rondom onze 
werkzaamheden een trillingsmeter aan de gevel plaatsen. Met deze meter kunnen we de trillingen in de gaten 
houden. Komen de trillingen boven de grenswaarde, dan ontvangen wij een melding en leggen wij het werk direct 
stil. Hierna bepalen wij hoe de trillingen zijn ontstaan en zoeken wij naar een oplossing voordat de werkzaamheden 
worden hervat. 
Afval ophalen: Wij vragen u vriendelijk om uw rolcontainers/kliko’s buiten het werkvak te verzamelen. Heeft u door 
het opbreken van de weg en stoepen moeite om de rolcontainers op de goede plek te brengen? Laat het ons weten, 
dan helpen wij een handje.  
 
Inloopavond  
Op maandag 9 mei organiseren wij een inloopavond in de Meester Kremerschool (Reigerlaan 7). Tijdens deze 
avond geven wij informatie over de werkzaamheden, onze werkmethode en stellen wij ons aan u voor. Daarnaast 
is er voor u de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Zowel aan ons als aannemer als aan de gemeente 
Wijdemeren. Ook vertellen we u meer over het afkoppelen en andere maatregelen die u kunt nemen om van 
Overmeer-Noord een klimaatvriendelijke wijk te maken. De inloopavond start om 16:00 uur en duurt naar 
verwachting tot 19:00 uur.  
 
Reimert Omgevingsapp 
Via onze “Overmeer-Noord” projectpagina in de Reimert- Omgevingsapp houden wij u 
gemakkelijk op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. U kunt de app gratis 
downloaden in de Appstore of Playstore door de QR-code hiernaast te scannen. Eenmaal 
in de app klikt u op  “ON” om bij de Overmeer-Noord projectpagina te komen.  
 
Wij raden u van harte aan om de app op uw telefoon te installeren en zo op de hoogte te 
blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  
 
Vragen? 
Tijdens de uitvoering is Wesley Interfurth namens Reimert als omgevingsmanager uw aanspreekpunt. Heeft u 
vragen? Neem dan gerust contact met hem op. Dit kan telefonisch (085 822 0401) of per mail (Overmeer@reimert-
almere.nl)  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het gehele projectteam ‘Herinrichting Overmeer-Noord”  
 
Wesley Interfurth 
Omgevingsmanager 
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Bijlage 1: Overzicht planning en fasering 
 

 
Planning 

Fase Start Einde 
Voorbereiding April 2022 
Fase 1 Medio mei 2022 Begin augustus 2022 
Fase 2a Medio mei 2022 Medio juni 2022 
Fase 2b Eind mei 2022 Eind juni 2022 
Fase 2c Medio juni 2022 Medio augustus 2022 
Fase 3 Medio juli 2022 Medio september 2022 
Fase 4 Begin augustus 2022 Begin oktober 2022 
Fase 5 Medio augustus 2022 Begin november 2022 
Fase 6 Medio oktober 2022 Eind februari 2023 
Fase 7 Medio januari 2023 Medio april 2023 
Oplevering Eind april 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


